
 

 

 

 

 

 

BRITANSKI DAN V CELJU 

V četrtek, 6. oktobra bo Osrednja knjižnica Celje gostila BRITANSKI DAN, ki povezuje in združuje – 

skupnost, gospodarstvo in mlade. 

 

Med 14. in 15.30 se bosta pod našo streho zgodila dva posveta oziroma dogodka, ki ju organizirata  

Britansko-slovenska gospodarska zbornica in Zavod MEPI – mednarodno priznanje za mlade, 

pridružujejo pa se še  Gimnazija Celje-Center, Klub podjetnikov Zlatorog, Spirit Slovenija, Nova KBM, 

Britansko veleposlaništvo, British Council ter Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo: 

 

 Dogodek VODITELJI PRIHODNOSTI bo potekal v Študijski čitalnici v organizaciji Britansko-

slovenske gospodarske zbornice. 

 Dogodek POD LUPO – ISKRENO O MEPI bo potekal v Levstikovi dvorani v organizaciji 

Zavoda MEPI – mednarodno priznanje za mlade. 

 

Zbrane na obeh dogodkih bo nagovorila veleposlanica Združenega kraljestva v Sloveniji, gospa Tiffany 

Sadler, ki bo imela tudi kratek nagovor na odprtju razstava Kraljica Elizabeta II. v Sloveniji. 

Odprtje bo ob 15.45 sledilo obema dogodkoma. Razstava bo postavljena v avli knjižnice do konca 

oktobra. Odprtju, na katerem s kratkim kulturnim programom sodelujejo dijakinje in dijaki 

Gimnazije Celje-Center, bo sledila pogostitev z neformalnim druženjem. 

  



VEČ O DOGODKU VODITELJI PRIHODNOSTI 

Udeleženci se bodo družili s skupnostjo MEPI-jevcev - proaktivnih mladih, ki se dobro pripravljajo na 

zaposlitvene izzive prihodnosti, spoznali predstavnike podjetij, ki so del MEPI skupnosti in odkrili 

priložnosti slovenskega gospodarskega povezovanja z Veliko Britanijo.  

Združeno kraljestvo je trg velikih priložnosti, predvsem za slovenska izvozna podjetja in hitro rastoča 

podjetja, ki želijo prodreti na globalne trge. Predstavili bomo peto največje svetovno gospodarstvo ter 

podporo, ki jo mladi lahko dobijo preko Britansko-slovenske gospodarske zbornice in skupnosti 

članov. 

 

VEČ O DOGODKU POD LUPO – ISKRENO O MEPI 

Namen srečanja je predstavitev programa MEPI skozi oči različnih deležnikov, ki so ključni za 

delovanje programa in na njegovo uspešnost v bistveni meri tudi vplivajo. Prisotni bodo  

predstavniki mladih, ki so osvojili zahtevne izzive programa in predstavniki celjskih vzgojno-

izobraževalnih zavodov, ki so veliki zagovorniki in ambasadorji MEPI. Prisotna bosta tudi 

gospod Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev glasbenega 

in osnovnega šolstva RS, ter britanska veleposlanica Tiffany Sadler. 

MEPI je za šole prava izbira, saj v mladih razvija sposobnost odzivanja na spremembe, prilagodljivost 

in drugačnost; mlade pripravlja na življenjske izzive in jim omogoča lažje ter pozitivno vključevanje v 

družbo, saj spodbuja njihovo samostojnost.  

V Mepiju ni tekmovanja, piflanja ali popravcev, ni enic in ne petic; program vsakemu učencu oziroma 

dijaku, tudi ali pa še posebej tistim, ki so akademsko manj v ospredju, omogoča osebni dosežek, kar 

dviguje njegovo samopodobo in daje priložnost, da se na nekem področju dokažejo.  

Mednarodno priznanje za mlade, krajše MEPI, je mednarodna različica britanskega The Duke of 

Edinburgh’s Award (Priznanje vojvode Edinburškega). Gre za svetovni mladinski program osebnega 

razvoja najvišje kakovosti in širokega dosega. Namenjen je mladim med 14. in 25. letom starosti. Izhaja 

iz predpostavke, da mora mladostniku udeležba predstavljati osebni izziv in nikakor ni le program za 

aktivno preživljanje prostega časa. Program MEPI se pod okriljem Zavoda MEPI – Mednarodno 

priznanje za mlade v Sloveniji izvaja že v preko 75 izvajalskih organizacijah. Njihova  vizija je MEPI 

razširiti po celotni Sloveniji, zato si ga želimo s to priložnostjo približati šolam v Savinjski in okoliških 

regijah. 

 

VEČ O RAZSTAVI KRALJICA ELIZABETA II. V SLOVENIJI 

Fotografska razstava je nastala ob letošnji obeležitvi platinastega jubileja vladanja britanske kraljice 

Elizabete II. Platinasti jubilej obeležuje trenutek, ko je prvič v zgodovini britanski monarh na prestolu 

vladal celih 70 let. V Združenem kraljestvu so se praznovanja platinastega jubileja letos vrstila skozi vse 

leto, vrhunec pa so dosegla v začetku junija, le nekaj mesecev pred kraljičino smrtjo. 

Njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II. je bila še posebej povezana s Slovenijo, saj se je leta 2008 tukaj 

mudila na državniškem obisku skupaj s svojim možem, princem Filipom, vojvodo Edinburškim. In 

Slovenija je tudi ena redkih držav na svetu, ki so jo v zadnjih tridesetih letih obiskali prav vsi kraljičini 

otroci.  

  

https://mepi.si/
https://mepi.si/


Fotografsko razstavo podpisujejo fotografi Agencije Bobo. Fotografije poudarjajo in izpostavljajo 

trenutke, ki jih je kraljica doživela v Sloveniji in v stiku z njenimi prebivalci, med drugim tudi med 

njenim sprehodom po starem mestnem jedru Ljubljane, ob zaključku pa se razstava poklanja tudi 

njenemu življenju, ki se je sklenilo 8. septembra letos. 

 

 

VEČ INFORMACIJ: 

Kristian Koželj, 031 654 359, kristian.kozelj@knjiznica-celje.si 
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